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 ۲۲/۰۲/۲۰۲۲          عبدالباري جـهاني

 

 باز هم در باره کیش شخصیت پرستی
 

بدون مقدمه باید بنویسم که نمیخواستم بار دیګر در باره این موضوع جنجالی مضمونی بنویسم و از کارهای دیګر، 
و ماه نسبتاً مفید فرهنګی، بازمانم. ولی چون مضامین در ستایش امان هللا خان و هجو نمودن نادر خان دوام پیدا کرد 

ن، چیزی بنګارم و ابراز نظر کنم تا مردم فکر نکنند که من به یرم، برای روشن نمودن اذهاها را در بر ګرفت ناګز
 نوشته ها و مضامین آنها قناعت ورزیده ام.

 
 اوالً امان هللا خان:

دعوت ننمود. البته دار مینامند که چرا سلطنت را ګرفت و امان هللا خان را به تخت کابل غنادرخان را به خاطری 
که همه باسواد و تحصیلکرده هستند، می فهمند که چنین سخاوت در تاریخ بشریت مثال ندارد. نادرخان دوستان ما، 

و آنهم در حق کسیکه اورا از چوکي وزارت حربیه و مقام سپه ساالری محروم چرا این سخاوت را باید مینمود. 
المقابل امان هللا خان، که از راه قتل نمودن پدر خود یا ال اقل دست داشتن در و بنموده و به فرانسه تبعید نموده بود. 

قتل نمودن پدر خود به قدرت رسید. نه تنها، برخالف وعده خود، که در اولین بیانیه خود نموده بود، در پی کشف 
تهم بودند به مقامات بلند نمودن قاتل پدر خود نیافتاد بلکه کسانیکه به دست داشتن در قتل امیر حبیب هللا خان م

و به این  ه ګناه غفلت در وظیفه اعدام نمودرا ب ،یک آدم بیګناه، کندکمشر علی شاه رضا ،سرافراز نمودند و در مقابل
ګناه علی شاه رضا فقط این طریق عدالت خودرا، که در بیانیه اول خود، به مردم وعده سپرده بود، به اثبات رساند. 

و اګر روزی دهن خود را باز مینمود و حتی از ګریبان ګرفته بود بیب هللا خان را میشناخت بود که قاتل امیر ح
 رسوا میشد. ،اسرار حلقه ِسری دربار، که در رأس آن شخص امان هللا خان قرار داشت

 لوعیګویا پدرراکشتن و تخت را ګرفتن غداری نیست بلکه عین وطن پرستی است و لی تخت را ګرفتن و به شاه مخ
 منطقی !!! سپردن غداری است. عجبکه در اروپا زندګی میکند ن

اکثریت مورخین، خصوصاً مورخین خارجی، به این عقیده هستند که اکثریت مردم کابل امان هللا خان را قاتل پدر 
و در  خود میپنداشتند و امان هللا خان برای توجه ګرداندن مردم بطرف دشمن خارجی با انګلیس ها اعالن جهاد نمود

جبهه مشرقی شکست  رد. قراریکه همه اطالع دارند، عساکر افغانستان دز کرهه با انګلیس ها جنګ را آغاسه جب
خوردند. قوماندان جبهه سپه ساالر صالح محمدخان قرباني این شکست شد. با بی عزتی تمام خانه نشین شد و بعداً 

وم هیچ ګناهی نداشت و فقط به اساس حکم و فیصله احساساتي هیچ کسی اسم اورا بر زبان نیاورد. در حالیکه آن مظل
ولی به زودي آشکار ګشت که قوه عسکری امان هللا خان عمل نموده و دست خالی به جنګ شیر فرستاده شده بود. 

ود افغانستان به هیچ صورت برای جنګ با قوتی مانند برتانیه آماده نیست. امان هللا خان بعد از کمی متوجه اشتباه خ
 شد و از انګلیس ها طالب صلح ګردید.

ن و قوماندان جبهه مشرقی به وزیر جنګ افغانستا» ډاکتر عبدالعلی ارغنداوی به استناد آرشیف انګلستان مینویسد: 
ی نوشت که جنګ را عساکر برتانوي به نماینده سیاسی حکومت هند در خیبر ایجنس ۱۹۱۹می سال  ۱۸ تاریخ

افغانستان آغاز نموده، مردم ملکی را بمباری نموده و اطفال را کشته اند. سپه ساالر به صورت غیر قانونی بر ضد ب
« هدایت امیر امان هللا خان جنګ را متوقف نموده و امید دارد که انګلیس ها هم جنګ را متوقف بسازند

Arghandawi, British Imperialism… P198 
حکومت هند به کمیشنرعالی صوبه سرحد هدایت داد که » ینویسد: ارغنداوی باز هم به استناد ارشیف انګلستان م

جنګ را تا وقتی متوقف نسازد تا که امیر به همه عساکر خود امر نداده است که به مراکز صلح برګردند. در این 
به صلح مورد باید کاپی اوامر امیر امان هللا خان در زمینه موجود باشد تا این امر را یقینی کند که امیر متعهد 

 میباشد. ضمناً باید عساکر برتانوی به پیشرفت خود ادامه بدهند.
متوقف بسازند. به تعقیب این  اندان های خود امر داد که جنګ راامیر به همه قوم ۱۹۱۹ماه می سال  ۲۷به تاریخ 

امر، قوای برتانوی جنګ را متوقف نمودند. حکومت هند به نماینده سابق افغانستان عبدالعزیز خان اطالع داد که 
 فیصله حکومت برتانیه را به حکومت افغانستان ابالغ نماید.

وابط بین دوکشور، که باعث آغاز ماه می، به ویسرا نوشت که سبب تیره شدن ر ۲۸امیر امان هللا خان، در مکتوب 
 Ibid P 199جنګ ګردید، بعضی وقایعی بودند که به نوبه خود باعث به وجود آمدن سوء تفاهمات شده اند... 
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وقتی امیر امان هللا خان پیهم از حکومت هند درخواست آتش بس و برقرار نمودن صلح را مینماید و آغاز جنګ را 
دازهء از کرده خود پشیمان است که بمقابل مردم به سر اوالد خود سوګند یاد میکند که نتیجه سوء تفاهم میداند. به ان

ګناه صالح محمدخان مظلوم چه بود که در این صورت  خود ګردد؛ او هر ګز نمیخواهد باعث بربادی کشور و مردم 
 از وزارت حریبه و سپه ساالری برطرف شده و خانه نشین شد؟

با انګلیس ها مواجه نګشت و قبل ازینکه با  اصالً  ان، که به جبهه قندهار رهسپار شده بود،اعتمادالدوله عبدالقدوس خ
ه و بر دشمن وارد معرکه شود، انګلیس ها تا سپین بولدک پیشقدمی نموده و قشله مهم قلعه جدید را اشغال نمود

درخان در جبهه جنوبی، به کمک تنها سپه ساالر محمدنافات سنګینی را وارد آوردند. عساکر مدافع قلعه جدید تل
ګرفتند. همچنین برادر نادرخان، شاه محمودخان، در را افراد قبایلی پیشرفت نموده و چونی های تل و وانه  ۱۲۰۰۰

 کوتل پیوار پیشرفت نموده و یک مرکز انګلیس ها را فتح نمود. 
ردم جالل آباد به اندازه ای سراسیمه شده انګلیس ها بالمقابل به بمباری جالل آباد و کابل متوسل شدند. عساکر و م

بودند که شهر را تخلیه نموده و به تپه ها و کوه های مجاور پناه برده بودند. مردم کابل به امان هللا خان شکایت 
نمودند و امان هللا خان را مجبور ساخت تا با انګلیس ها متارکه نماید. در فرمانیکه امان هللا خان به سپه ساالر 

بخاطر آغاز جنګ با  راده واضح میګردد که مردم کابل امان هللا خان ادر خان، در جبهه جنګ جنوبی، فرستامحمدن
امان هللا خان، که تازه متوجه اشتباه خود شده بود، به اندازه وارخطا بود که از سپه انګلیس ها مالمت نمو ده بودند. 

 خواسته بود. ساالر محمدنادرخان، که در جبهه جنګ جنوبی بود، مصلحت
 فرمان اعلیحضرت امان هللا شاه بعنوان سردار محمدنادرخان سپه ساالر قوماندان عموم محاذات سرحد جنوبی.

عالیجاه عزت و عزیزی بنیان اخوی سردار محمدنادرخان سپه ساالر را واضح خاطر باد. قبل براین در باب فوجی 
دن و شکست شنظامی وملکی سمت مشرقی و بی سرشته ګی و خود راهی صالح محمدخان سپه ساالر و زخمی 

باشید. و نفری نظامی که از خوردن فوجی نظامی انصوب از حضور مفصل برای شما خبرداده شده که مستحضر می
آنجا شکست خورده و بطرف کابل آمده بودند عالیجاه محمدنعیم خان نایب ساالر را در سرخ پل پیش روی شان مقرر 
فرمودیم که آنها را بهر صورت شود دلداری کرده بګردانند که از آمدن آنها کم دلی برای باقی فوج مقیم دارالسلطنة 

ش نشود. همان بود که نایب یه جالل آباد شده اند و در بین راه میباشند از شکست آنها پکابل و کندک های که روان
ا هر قدر کرد واپس نګشته عازم کابل شدند و شکایت زیاد از بی انتظامی منصبداراذن خود می کنند. هساالر در آن

ه مرخص شوند. چون روز ګرفت تفنګ چیان شان رابهر صورت آنها را در چهاونی آورده پایان کردند که به تدریج 
جه صبح یک جهاز هوایی در کابل آمده چند ګلوله بم در ارګ مبارکه و ماشینخانه و کمندها ( بعمل شش ب۲۳شنبه )

انداخته چند راءس اسپ و یابو را سقط کرده واپس رفت. اضافه ازین بمرحمت الهی دیګر ضرر و نقصان نرسید و 
وله باری آنها هراس پیدا شده اکثر مردم معتبرین و کالنشوندګان این مالمتی را ال محال از برای مردم کابل از ګل

بحضور تعلق میدهد که وقت جنګ نبود و بیجا حرکت شده دراین صورت با نفری اهالی شورا مصلحت کرده د و 
 شما دراین باب چه تدبیر الزم میدانید؟

ءالملة والدین مرحوم و قرارداد حضرت دادند که بقرار شرایط قرارداد صلح اعلیحضرت ضیا اګرچه در صلح رای
. بنا برآن الزم دانسته برای آن عالیجاه اطالع فرمودیم که شما با شما معامله کنند ما قبول کنیم شهید مرحوم هرګاه

معروض داشته و نفری خود را بهمان  فکر شما میرسد و خیر میدانید بحضورین فقره چه مصلحت میدانید. آنچه بدر
 جوش و خروش داشته در کار روایی های خود کوشش داشته باشید.

) امیر امان هللا ( وکیلی فوفلزایی، نګاهی بتاریخ استرداد  ۱۳۳۷سنه  شهر شعبان المعظم ۲۶تحریر یوم سه شنبه 
 ۷۹-۷۸استقالل ص ص 

امور سرحد دکه و داک خانه افغانی مقیم پشاور، که تحت امان هللا خان برای عادی ساختن اوضاع و بالخصوص 
تحقیق قرارګرفته بود، هیاتی را به سرکردګی سردار محمدیونس خان به هند فرستاد ولی مقامات هند به این هیات 
اجازه ورود به خاک خود را نداد و اظهار نمود که تا برقرارشدن صلح هیچ هیاتی را اجازه ورود به خاک هند 

 ۸۰داد. همان کتاب ص  نخواهد
 محمودسامی، که با شش تن عسکر اطریشی به هند میرفت، در جالل آباد نماینده حکومت هند برتانوي سیف هللا خان

، که امان هللا خان با بی عزتی تمام از کابل رخصتش نموده بود، مالقات نمود؛ از او به خاطر سلوکی که از را
ً ګفته بود که امان هللا خان خواستار جنګ نبود و این را جنرال مقامات افغانستان دیده بود معافی خ واست و ضمنا

صالح محمدخان آغاز نموده است. محمودسامی ګفت او اطالع نداشت که اوضاع به چنین وخامت ګراییده ور نه 
افراطیون  مداخله مینمود. او ګفت که امیر را احمقانی مانند محمودطرزی، عبدالقدوس خان و دیګر دیوانه ها و

 Stewart, Fire in Afghanistan P 63مجبور ساخته است. 
خانم ستیوارت مینویسد که تمام اهالی کابل که نعره های جهاد را بلند نموده بودند، بعد از بمباری انګلیس ها فریاد 

نمودند و برای آنها میزدند که امیر ما را تباه نمودند. امیر علمای مذهبی، اشخاص متنفذ و مقامات دولتی را جمع 
وضع شروع شدن جنګ را توضیح نمود و ګفت که چندین دفعه از انګلیس خواستار صلح شده ولی برتانیه خاضر به 

 مذاکره نمیشود.
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ستیوارت مینویسد: امان هللا خان به کسانیکه برای مشورت به دربار خواسته شده بودند ګفت که اګر مردم خانم 
بدهد و با خانواده خود به روسیه یا  ءجنګ و تباهی خود میدانند او حاضر است استعفاافغانستان مرا مسوول آغاز 

 بخارا مهاجرت نماید.
امان هللا خان نوکر خودرا ګفت که پسر نوزاد اورا حاضر بسازد. وقتی طفل را حاضر نمودند او به سر پسر خو 

 Ibid P 65 سوګند یاد کرد که دروغ نګفته است.
یشنهاد متارکه را از کابل دریافت داشتند؛ شرایطی را پیش کشیدند که بسیار سنګین مینمود. انګلیس وقتی انګلیس ها پ

ها از امیر خواسته بودند که عساکر افغانستان باید بیست میل از سرحدات هند برتانوي فاصله داشته باشند. جهازات 
 ستان بر آنها اجازه فایر ندارند و....جنګی برتانیه حق پرواز بر خاک افغانستان را داشته و مردم افغان

و در آن عریضه اظهار قف شد عریضه ای بحضور امان هللا خان نوشت سپه ساالر نادرخان ازین شرایط واوقتی 
داشته بود که اګر از سه صد وشصت رګ یک افغان فقط یک رګ آن خون داشته باشد این چنین شرایط را قبول 

و سمت مشرقی بالکل خراب شده باشد و اعتبار نمانده باشد پس الزم که بهر قسم اګر حالت کابل  کرده نمیتواند.
صالح دانند بهمان قسم اجراء شود... مګر درباب مصلحت صالحیت ضرور است که وکالی مردم داخلی و سرحدی 

و  شود.هر طایفه یک نفر وکیل بحضور طلب ګردیده  همراه شان حرف زده  افغانستان هم شامل باشند. باید از
 نوشته بود که اګر انګلیس ها در جبهه مشرقی پیشرفت نموده

و اګر مطابق عهد نامه  و کدام مرکز را اشغال نموده اند ما سه چند خاک آنها را در جبهه جنوبی در قبضه داریم
تشان کرده دعو رت و شجاعت او ستایش نموده و به حفظ آرامش. البته امان هللا خان از غیود عیب داردسابقه صلح ش

 ۸۳-۸۲بود. فوفلزایی ص ص 
عجب این نیست که حکومت افغانستان این شرایط را که به شکل غیرمستقیم به  مرحوم محمدصدیق فرهنګ مینویسد

مغلوب شدن آن در جنګ داللت میکند پذیرفت. اما عجب آنست که با وصف این پذیرش موفق شد متارکه را به مردم 
منزله پیروزی ارایه نموده و درپایان کار منظور اصلی خودرا که استقالل تام  خودو تاحدی به مردم جهان به

 ۵۰۷افغانستان بود از سیاستمداران کهنه کار انګلیس انتزاع کند. فرهنګ، افغانستان در پنج قرن اخیر ص 
استقالل ساخته  ارت حربیه منارجنګ استقالل خاتمه یافت. سپه ساالر محمدنادرخان به کابل عودت نمود. بمقابل وز

شد. در نوشته ایکه در پای منار میخوانیم؛ امان هللا خان انصافاً از خدمات و جانفشانی های سپه ساالر ستایش نمود و 
 ۱۸۷اورا مجاهد بزرګ و باعث احیاء نمودن شان و شرف ملت افغانستان خواند. کشککی، نادر افغان ص 

الل را حضرات شوربازارشاه آغا و شیرآغا ګرفتند. به آنها نه تنها طرفه تر اینکه بزرګترین امتیاز این جنګ استق
بلند ترین نشان کشور لمر اعلی اعطاء ګردیدند بلکه القاب شمس المشایخ و نورالمشایخ را هم صاحب شدند و در 

جریب زمین سه فصله با باغ های  ۵۳۰۰جایداد  ۱۲۹۹حمل سال  ۱۲تاریخ  ۲۲۲۶۱پهلوی این به اساس فرمان 
سوء همین خاندان یکی از  فراموش نمود که دسایس و تبلیغات نګوری در کوهدامن اعطاء ګردید. و این را نبایدا

سوال دراینجاست که این شیوخ بغیر از دعاء عوامل بزرګ سقوط امان هللا خان و ناکامی اصالحات او ګردید. 
چه  نمودن مردم  ، و اغوال جمع کردنخود پوبېسواد و جاهل نمودن در وقت جنګ و در عین حال از مریدان 

 بزرګ شدند.  اتکارنامه ای از خود نشان داده بودند که صاحب این چنین امتیاز
 ات امیر امان هللا خان: اصالح

امان هللا خان یک آدم وطنخواه و ترقی دوست بود؛ ولی از اصالحات عجوالنه و بی وقت او، که بعضاً به پس ګرفتن 
و نه مشوره کسی را میشنید. به ګفته سپه نه مردم و مملکت خودرا میشناخت  وم میګردد کهآنها مجبور شد، معل

ساالر نادرخان، امان هللا خان بعوض اینکه مغز مردم را تغییر دهد به تغییر دادن کاله آنها متوجه بود. در حقیقت 
انستان علت سقوط اورا دسیسه های امان هللا خان قربانی اصالحات عجوالنه خود ګردید. اینکه اکثر منورین افغ

اکثراً تاءثیر تبلیغات اتحاد شوروی است؛ که در وجود امان هللا خان بهترین دشمن رقیب خود انګلیس میخوانند 
برتانیه را ازدست داده بود و تصادفی نیست که وزیر خارجه اتحاد شوروی بعد از سقوط امان هللا خان فریاد کشیده 

را ازدست دادیم ورنه اسمان چه پر قوی را بدست ما داده بود. محی الدین انیس، که شاهد  بود که چه فرصت طالیی
همه اصالحات بیمورد و قبل از وقت امان هللا خان بود مینویسد: ... از تاءثیرات غیرعادی که در هردو سرحد پیدا 

ر کرده اند ا با این حد که بعضیها تصوشده بود، اینرا نشان میدهد که یحتمل دست غیر در اغتشاش دراز شده باشد. ام
و ساخت دست غیر باشد این قابل تایید قطعی نخواهد بود و مسله قابل شک است. چه تا  که اصالً اغتشاش تمهید

ً نه دست غیر بل دستهای غیر هم اثر کرده نمیتواند. انیس،  زمانیکه اقالً در ملت اسباب اغتشاش مهیا نشود، طبعا
 ۲۶بحران و نجات ص 

زندګی امیر امان هللا خان پر از اشتباهات نه بلکه مجموعه اشتباهات بود. بزرګترین اشتباهی که در زندګی خود 
هشت ماهه او به اروپا بود که زمینه سقوط او را فراهم نمود. در حالیکه مردم هیچ وقت تقریباً مرتکب شد همانا سفر 

، امان هللا خان ملکه ثریا را با همه زیبایی او، که خبرنګاران اروپازنی را در بازار ندیده بودند که روی لوچ بګردد، 
ً لندن،  میګفتند، با شانه ها و سینه عریان در محافل اروپایی با خود ظاهرساخت و با  Cuteاورا مقبولک خاصتا

تان بود. اګر فرنګی های اروپا دست داد که مخالف نه بلکه ضد تمام اصول مذهبی و عنعنات هزار ساله مردم افغانس
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شاید آدم ساده ای  رسد و به دست مخالفین او نخواهد رسیدامان هللا خان فکر میکرد که این عکس ها تا افغانستان نیم
 بوده باشد. 

که بعد از برګشتن از سفر اروپا، به ګفته مرحوم غبار، مغرور تر و خودخواه تر شده بود و بعد ازآن هر ګامی 
زد. تا که تخت را به چند دزد سرګردنه رها نمود و پیش از آفتاب برآمد از کابل بسوی برداشت تیشه به ریشه خود 

 کندهار ګریخت.
 محمدنادرشاه:

زور بازو و کمال و استعداد نظامی به محمدنادرخان را به خاطری نادر غدار میخوانند که تخت سلطنت را، که 
نمود. و از جانب دیګر ادعا میشود که نادرخان از اول با ګرفته بود، چرا مفت و رایګان به امان هللا خان حواله ن

 انګلیس ها تماس داشته و تخت کابل را هم به زور انګلیس ها ګرفت. فرض کنیم این ادعا تاحدی درست باشد. این
ی حبیب هللا کلکانی تقریباً هشت ماه جنګید و در ظرف این مدت حتی یک عسکر قدر مسلم است که نادرخان با قوا

لیسی در پهلوی او دیده نشده و در مقابل دیدیم که نماینده حکومت روسیه با هیلی کویتر خود را به قندهار رساند و انګ
که طرفدار حبیب هللا کلکاني بود،  به امان هللا خان وعده هر نوع کمک نظامی ومالی داد. اګر عبدالرحیم خان صافی،

ی اتحاد جاری میساخت. و از طرف دیګر قوا خودر را هرات را نمیګرفت شوروی ها از راه هرات کمک های
شوروی به قومانده پریماکوف و رهنمایی جاسوس کی جی بی آقابکوف بر مزار شریف حمله نمود و بعداً تاشقرغان 

از ترس  ،دند. اګر امان هللا خان در غزنی شکست نمیخورد وبیش از دو هزار افغان را شهید کررا اشغال نمود و 
جمهوریت شانزدهم فرار را در پیش نمیګرفت و در هذف خود کامیاب میشد؛ در آنصورت افغانستان  هرا ،سقاوی ها

اتحاد شوروی نمیشد؟ مسلم است که شوروی ها چندی بعد امیر امان هللا خان را مانند امیر بخارا از بین میبرد و 
 کشور تحت تسلط شوروی ها در میآمد. 

ه خاک شوروی عقب نشینی نمود و امان هللا خان حتی جرأت رفتن به قندهار را وقتی غالم نبی خان چرخی واپس ب
ننموده و از راه ارغسان به خاک هند ګریخت. چند روز بعد، مدعی دیګر سلطنت والی علی احمدخان هم به دست 

اګر نادرخان کابل سقاوی ها افتاد و اعدام شد، برای نجات دادن افغانستان دیګر چه کسی، بغیر نادرخان موجود بود؟ 
 را فتح نمی نمود افغانستان چه آینده ای در پیش داشت؟ 

نادرخان را به خاطری می کوبند که ګویا با انګلیس ها روابط داشت و با سفیر انګلیس در کابل فرانسیس همفریس 
ابتداییه کتب مسرمعلم  مالقات ها مینمود. این مردم فکر نمیکنند که نادرخان نه کدام ضابط، نه کدام سرکاتب نه کدام

یک وزیر حربیه، یک سپه ساالر، یک سفیر و باالخره  اس های غیرمجاز قایم نماید. اوبود که نباید با خارجی ها تم
یک مدعی سلطنت بود و باالخره در هدف خود کامیاب هم شد. روابط با انګلیس ها چه عیبی دارد و چرا باید قایم 

خان غالمی نبی خان چرخی با عساکر و اسلحه و هیلی کوپتر و جنرال شوروی بر اګر سفیر امان هللا نمی نمود؟ 
خاک افغانستان حمله کرده میتوانست. اګر امان هللا خان بعد از سقوط خود با جرمنی فاشیست و شوروی کمونیست 

س ها تماس های ارتباطات قایم کرده میتوانست و درخواست کمک کرده میتوانست نادرخان هم حق داشت که با انګلی
 داشته باشد. یا شاید شوروی کمونیست نسبت به انګلیس بی خطر بود؟

برخالف ادعاهای مخالفین نادرخان که اورا نوکر انګلیس میپندارند، وقتی نادرخان به همفریس، که در سیمله بود، 
را در تحت رهبری پادشاه  پیغام فرستاد که او در نظر دارد حکومت بچه سقاو را از بین برده و یک حکومت قانونی

منتخب به وجود بیاورد. و در این پیغام درخواست کمک پولي نموده بود. همفریس در جوابش مشوره دوستانه 
فرستاده بود و ګفته بود که اګر مردم مطلع شود که نادرخان از قدرت های خارجی پول ګرفته است برای مبارزه و 

ً آ پرستانه شان میکنم. وطنرزوی کامیابی نادرخان را در راه هدف تالش خودت ضرر خواهد رسید. من شخصا
Stewart, P543 

ند در آنجا خوانده باشند که به قول خبرنګار ډېلی دوستانیکه مضامین بنده را در باره کیش شخصیت مطالعه نموده باش
و رفیق شده بود و از همه صمیمی مېل رانلډوایلډ نګاشته بودم که امان هللا خان با سفیرانګلیس همفریس یک دوست 

بیشتر به خانه سفیر انګلیس رفت و آمد داشت. نه تنها همفریس رفیق امان هللا خان بود بلکه خانم همفریس  کس
خواهرخوانده ملکه ثریا بود و دیکوریشن قصر دلکشا را به عهده داشت تا مطابق سلیقه ملکه و امان هللا خان آنرا به 

 قسم اروپایی ترتیب دهد. 
مفریس امان هللا خان را در سفر اروپا مانند سایه تعقیب میکرد و بعد از سفر مصر در ایتالیا اورا مانند پسر بچه ه

کند و به مالقات ها و دعوت ها به وقت خود حاضر ګردد. مانند مصر رفتار نمکتب هدایت داده بود که در لندن باید 
 هم نمود. امان هللا خان در جواب ګفته بود که همین قسم خوا

روابط امان هللا خان با سفیر انګلیس از حدود دیپلوماتیک ګذشته بود و همفریس با جرأت تمام در باره مشکالت 
داخلی امان هللا خان و عکس العمل در مقابل اصالحات او سخن میګفت. در ماه های اخیر سلطنت امان هللا خان 

قریباً سه ماه در ماه نومبر با امان هللا خان دیدار نمود. همفریس روابط این دو تن کمتر شده بود و همفریس بعد از ت
اصالحات شما بیزاری نشان میدهند. همفریس ګفته  امان هللا خان را ګفت که مالها، دهاقین، تاجران و عساکر همه از

میخوانند و بود که وقتی مردم خودرا با پیلوت های روسی بمبارد میکنی مردم این حرکت شما را برخالف اسالم 
 Ibid P 420خواهند ګفت که پادشاه ما برای سرکوب نمودن مردم خود ملحدین را استخدام نموده اند. 
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خان همفریس بود و در همین ماه نومبر در یک مالقات دیګر همفریس را ګفته هللا بهترین و معمتد ترین مشاور امان 
 بود که در راه نجات افغانستان با او موافقه دارد. 

امان هللا خان ګفت برای اینکه مردم من در باره اصالحات من شک نکنند و غلط نفهمند تصمیم ګرفته ام که برای 
بیست سال، ولو مردم من از من بخواهند، نام تعلیم نسوان را نخواهم ګرفت. من بار دیګر به مال ها اجازه خواهم داد 

ای خاتمه دادن این جنګ داخلی، که کشور مرا تباه میګرداند به تعلمیات ابتدایی را بعهده بګیرند. من برکه کنترول 
 Ibid P 433هر اقدامیکه ضرورت باشد حاضر هستم.

 ) چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی(
ً از امیر عبدالرحمن ګرفته تا محمدظاهرشاه و بعد ازان در جمهوریت سردار   در تاریخ افغانستان، خاصتا

 خان شاید یګانه پادشاهی بوده باشد که، با همه ازادي خواهی و انقالبیګری، در مسایل و محمدداوود، امان هللا
مشکالت داخلی کشور با نماینده یک کشور بیګانه، و آنهم کشوریکه همیشه اورا دشمن خود میپنداشت ، مشوره 

ارجی در باره حاالت و نادرخان، یا هاشم خان یا خاندان به اصطالح آل یحیی هیچ وقت با یک خنموده باشد. 
مشکالت کشور خود بحث ننموده بودند. در حالیکه امان هللا خان به دشمنی انګلیس هم مشهور است با سفیر انګلیس 

دیپلومات بود. شده این چنین روابط دوستانه و رفیقانه داشت. سفیر کشور دشمن، به اصطالح مردم، رفیق جانی شاه 
حیت دارد که با شاه یک کشور مستقل در باره مشکالت داخلی او مذاکرات یک کشور خارجی که باشد و چه صال

کند و به او توصیه های پدرانه نماید. این مجلس اخیرالذکر خالف همه موازین دیپلوماتیک و خاصتاً مخالف استقالل  
 بود، که به بهای خون هزار ها افغان بدست آورده شده بود.

از نادرخان طرفداری میکرد و در زمینه به اسناد آرشیف انګلستان استناد  اینکه مینویسند که حکومت برتانیه
میورزند؛ این یک امر طبیعی است و حاجت به استناد ندارد. در میدان معرکه دو قدرت موجود بود. یکطرف حبیب 

و در طرف  ستانرژیمش هیچ پیش بینی شده نمیتوآورده بود و درباره آینده او و  هللا کلکانی که انارشی را بوجود
، که ضمناً در خاک هند تربیت هم دیده بود. بود دیګر محمدنادرخان با تجربه های عملی در میدان جنګ و دیپلوماسي

در حالیکه هیچ قدرت سوم در میدان معرکه وجود نداشت؛ برتانیه در میان این دو کدام را انتخاب مینمود؟ امانیست 
و این جوابیست که به هیچ صورت با تانیه باید اصالً هیچ انتخاب نمیکرد. ها فقط یک جواب دارند و آن اینکه بر

 واقعیت سازګارنیست.
هزار تفنګ کمک نمود و این اولین و آخرین  ۱۰هزار پوند سترلینګ و  ۱۷۵و وقتی نادرخان را انتخاب نمود؛ فقط  

را پادشاه انقالبی میخواند، نتوانست که امان هللا خان در ظرف ده سال سلطنت خود، در حالیکه خود  کمک آنها بود.
کشور را صاحب پارلمان بسازد و در ده سال نتوانست که یک صدراعظم را تعیین کند. در سال اخیر سلطنت خود، 
میخواست که شیراحمدخان را بحیث صدراعظم تعیین نماید، شاید ضعیف ترین شخصیت بود که امان هللا خان او را 

دسیسه بازی میکرد و وزراء را  دنموده بود. ولی شخص امان هللا خان بر ضد انتخاب خوبرای این مقام انتخاب 
 Stewartsتشویق مینمود که با او به مخالفت های خود دوام دهند تا برای انتخاب یک شخص دیګر تالش ورزیم. 

P 400 
چندین سردار به من » خان مینویسد: لیون پوالدا، که کتاب او شاید یکی از بهترین ها باشد در باره شخصیت امان هللا

ه این عقیده بود که دیپلوماسی، اعم از با هیچکس وفا ننمود. او عمیقاً ب ګفت که امان هللا خان به هرکس دروغ ګفت و
بود و سرداران را به مقابل یکدیګر  همین پالیسی فریب را پیشه خود ساخته داخلی و خارجی، فریب است و او 

« . درک شخصی من همین عقیده را تایید میکندتا که هیچ یکی از آنها به او اعتماد نمی نموداستعمال مینمودند 
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سال پارلمان را دایر کرد. ونیم در حالیکه نادرخان در فرمان اول خود صدراعظم را تعیین نمود و در ظرف یک 
یانیه افتتاحیه مجلس عالی شورای ملی، بعد از آنکه در باره مشکالتی که در راه نجات محمد نادرخان در اولین ب

 وطن دیده بود بحث نمود، در باره کسانیکه میګفتند نادرخان از طرف حکومت برتانیه کمک شده ګفت:
ولت برتانیه ګویا مرا در موقعی که در سمت جنوبی بودم د اهل غرض بعد از فتح کابل پروپاغند میکرد که ...» 

اعالن مینمایم که من  امداد داده است و من به دولت انګلیز امتیازاتی داده ام! من امروز بحضور شما و کالی ملت
حم خدای قادرمطلق و فداکاری اهالی افغانستان بامداد هیچکدام دولت اجنبی کابل را فتح نکرده ام. بجز فضل و ر

 همت و غیرت عموم ملت افغانستان بعمل آمده است.موفقیت من در نجات وطن بفضل خاص الهی و 
آن وزراء و مامورین و عسکر و روحانیون و  داشتند و هم چنین آن اشخاص و اقوامی که با حکومت امانیه مخالفت

اعّزه ملت که با اعمال ضرر افزای شخص امان هللا خان موافقت نداشتند، مسلم است که این عدم توافق آنها با او 
وطن و سعادت ملت بوده میخواستند که اورا ازان حرکات نا عاقبت اندیشانه شهرت پسندانه اش باز دارند  برای خیر

که در آن ابداً لحاظ جذبات ملی و مذهبی کرده نمی شد. چنانچه به مشوره چند نفر اشخاص کوتاه بین، ملت را از 
 ه خدمت میکردند دور نمود.برای خیر جامعکه در موقع مخاطره  را ر و اثر و رسوخ همه خدمتګاران خود متنف

عزیزان من! بنده خیلی متأثر شدم وقتیکه یاوه سرایی معترضین را شنیدم. سیاست من در افغانستان ِسر و راز ندارد. 
سیاست من در افغانستان سیاست آشکارا است. من میخواهم هر چیز را بشما واضح کنم تا شما از هر چیز واقف 

 خو بدانید. باشید و بکارهای

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 
 11تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

وقتیکه من در کابل رسیدم و شما ملت باصرار و تاءکید مرا پادشاه افغانستان انتخاب کردید وزارت خارجه فوراً 
بتمام دنیا اعالن کرد. بجواب اعالن وزارت خارجه از همه دول متحابه تبریک و شناسایی حکومت حاضره اعتراف 

بل تشریف داشت و سفیر کبیر دولت بهیهء شوروی نیز از همه اولتر و اعالن شد. سفیر کبیر دولت علیه ترکیه در کا
بکابل رسید. دول متحابه یکی بعد دیګری سفراء و نماینده ګان خودشاه را بدربار افغانستان فرستادند. من بنا بر 

م دیګر هیچ کومت سابقه با دول متحابه عقد کرده بود تصدیق کردبین المللی تمام معاهداتی را که حاصول و قواعد 
 معاهده سری وعلنی ننموده ام.

یه برتانیه بدون کدام شرایط بافغانستان امداد کرد. هالبته سال ګذشته بعضی از دول بما امداد کردند. چنانچه حکومت ب
و بود این امداد عبارت از یک لک و هفتاد و پنج هزار پوند قرض بال سود و ده هزار تفنګ و پنجاه لک کارطوس 

امداد مبرا از هر ګونه آالیشات ِسری وعلنی است و بدون شرایط است من به ممنونیت قبول کرده ام. امان چون این 
 ول کرده بود و در جنګ مال عبدهللاهللا خان هم موترها  و سیم های تلګراف و غیره اشیاء از دولت برطانیا قب

ا امروز اعالن نشده بود و هم در وقتیکه پنجهزار تفنګ و کارطوس از حکومت هند ګرفته است. که این مسایل ت
امان هللا خان در لندن بود از طرف دولت برطانیه مبلغ نقد و ده هزار تفنګ و بعضی ادوات دیګر هدیه شده بود  و 
امان هللا خان آن هدیه دولت برطانیه را قبول کرده بود. من در سیاست خارجی آنچه کرده ام واضح میګویم و بشما 

یدهم که حکومت من تا امروز امتیاز و حقوق بهیچ دولت نداده و تا من زنده ام انشاءهللا بقلم من خاطر جمعی م
ً در سیاست خارجی افغانستان ِسر و راز نمی خواهم داشته باشم و هم  اینطور چیزی امضاء نخواهد شد. من قطعا

سیاستهای ِسری را تحمل ندارد. از  حکومت و ملت خودرا توصیه میکنم که موقعیت جغرافیایی افغانستان هیچ ګاه
 سیاست های ِسری باید همیشه پرهیز کنیم.

هجده هزار تفنګ و یک کرور و هشتاد لک کارطوس از فرانسه  ه دولت برطانیا بما امداد کرد مایغیر ازین اسلحه ک
م بمرور ایام می هزار آن نقد پرداخته شده است و باقی را ه ۹قرارداد و خریداری کردیم که ازان جمله قیمت 

 پردازیم.
دولت آلمان هم بما وضعیت دوستانه نمود. چنانچه باقی مانده مبلغ قرض را که با امان هللا خان داده بود بما تسلیم کرد 

دولت آلمان پنجهزار تفنګ و پنجاه لک کارطوس بما  و اقساط تادیه قرض را از شش سال به هشت سال تمدید نمود.
مان قرضه ایکه به هشت سال ادا میشود قبول کرد. در همین اوقات قریب پنج هزار تفنګ داد وقیمت آنرا هم به

 ...ول آنرا نقد تادیه کردیم.م از انګلستان خریداری نمودیم و پوپنجاه لک کارطوس عالوه ازین اسلحه که شرح داده ا
ظاهر کنم که مفید ترین سیاستیکه در خالصه آنچه شده و میشود همه را بشما وانمود کردم و بار دیګر میخواهم بشما 

افغانستان تصور میشود و من همیشه دوام آن را توصیه میکنم این است که باید افغانستان بیطرف باشد و با همسایه 
های خود و با تمام دول متحابه روش و سلوک خوبیکه منافی مفاد افغانستان نباشد اجرا کند و همسایه های خود را 

که افغانستان موازنه جانیبن را کامل محافظه نموده و روش دوستانه مساویانه با همسایه های خود عملی یقین بدهد 
 دارد و خواهد داشت و همین روش افغانستان برای خود افغانستان و برای همسایه های افغانستان مفید ترین است.

 راجع به اقوام سرحد آزاد:
افغانستان  ک مسله معتنی بهای سیاست افغانستان و دولت برطانیه است.این مسله ناګفته نماند که مسله سرحد آزاد ی

همی اقوام سرحد و حکومت هند از اندیشه فارغ نیست. میتوانم بګویم اقوام سرحد و ما از  راجع به سلوک و روش با
ز افغانستان را حیث مسلمانی و قومیت یک چیز هستیم دولت برطانیه شاید  همدردی اقوام سرحد را به افغانستان و ا

بسرحد از سالهای دراز تجربه ومشاهده کرده است. ما بهیچ وجه ازین همدردی انکار کرده نمیتوانیم. چرا پریشانی 
اقوام سرحد آزاد در افغانستان بالضرور اثر می اندازد. ازین رو سعادت و رفاهیت اقوام سرحد آزاد همه وقت آرزو 

ضرت ) محمدنادر( شاه غازی به تقریب افتتاح اولین مجلس عالی شورای ملی و خواهش ماست.... ) عیناً نطق اعلیح
 شمسی. ۱۳۱۰سرطان  ۱۴قمری مطابق  ۱۳۵۰صفرالمظفر  ۱۹افغانستان. یوم دوشنبه 

حق را امان هللا خان هم ازو ګرفته نمیتواست و منار استقالل را  ه قهرمان معرکه استقالل بود و ایننادرخان یګان 
او مزین ساخت. نادرخان ناجی افغانستان از دست رژیم انارشی حبیب هللا کلکانی بود، که اګر دوام میکرد تنها به نام 

هیچ کسی پیش بینی آینده را نمیتوانست نمود. در مقابل حبیب هللا کلکانی یګانه قوماندان بود که، با همه فراز ونشیب 
نستان را نجات داد. این همان حبیب هللا کلکانی بود که امان میدان جنګ، تا آخر میدان را ترک نکرد، و باالخره افغا

هللا خان، با همه فوج و خزانه و سازوبرګی که داشت، از مقابل او دو دفعه فرار نموده بود و هیچ کس دیګری نبود 
 که مقابل رژیم انارشی حبیب هللا کلکانی مقاومت کرده بتواند و باالخره اورا به جزای اعمالش برساند.

خونریزی های  نخورده بلکه صرف بخاطر جلوګیری ازاینکه ګفته میشود یا امان هللا خان ادعا مینمود که اوشکست 
خان در مقابل مردم  ، دروغ محضی بیش نیست. امان هللابیجا میدان را ترک نموده و از خیر پادشاهی ګذشته است

خوست و سمت جنوبی تقریباً یک سال جنګید و از همه وسایلی که در دست داشت استفاده نمود و باالخره به قوه 
قبایل متوسل شد و از قوه قبایل مخالف جنوبی کار ګرفت؛ که در اصل یک عمل غیر ملی بود. همین امان هللا خان 

 خان . همین امان هللاتوانست از هر وسیله استفاده نمودګرفت و تا که بر ضد مردم خود از پیلوت های روسی کار 
ولی اشتهای قدرت باز هم بسرش زد و با مردم قندهار و پشتیانی قوم هزاره به جنګ وقتی به قندهار فرار نمود؛ 

ب هللا کلکانی، را بګیرد. آیا توقع داشت که حبی لحبیب هللا کلکانی راهی شد. غزنی را محاصره کرد و میخواست کاب
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که چندی پیش قدرت را به زور اسلحه ګرفته بود؛ و بعد از پادشاه شدن قدرت مالی و نظامی او بیش از ده چند شده 
تخت دست بردار شود و امان هللا خان بدون خون ریزی بر تخت بنشیند؟ متأسفانه، امانیست بود به صلح و آرامش از 

 را هم قبول نموده اند و هنوز هم قبول دارند. های ما حتی همین ادعای امان هللا خان
آیا امان هللا خان تا آخر جنګ جهانی دوم از جرمنی فاشیست و از شوروی کمونیست درخواست کمک ها نمی نمود 
و حتی وعده نه نموده بود که در صورت واپس به قدرت رسیدن طرف شمال هندوکش را به شوروی واګذار ګردد؟ 

  ۳۱۸یوری تیخانوف، نبرد افغانی ستالین ص  ل مستند اورده ام و حاجت به تکرار نیست.در فصول ګذشته به شک
آیا امان هللا خان برای قدرت ګرفتن متوسل به ترور نه میشد؟ و آیا غالم نبی خان چرخی که با عسکر شوروی  

ناهی را مرتکب نشده و ما هیچ ګ ندکمونیست بر خاک افغانستان حمله نمود و بیش از دو هزار افغان را شهید ساخت
باید اورا قهرمان بخوانیم؟ آیا او اجنت مستقیم اتحاد شوروی نبود؟ و آیا برتانیه خطرناکتر از شوروی بود؟ تاریخ 
ثابت ساخت که شوروی خطرناکترین دشمن افغانستان بود و بوده است و عامل اصلی همه بدبختی های امروز 

تاریخ این وقایع، که اصالً به مراجعه به ارشیف ضرورت سفانه هیچ کسی به افغانستان اتحاد شوروی میباشد. متأ
ندارد، مراجعه نمی نمایند و هی ګفته راهی استند که نادرخان غالم انګلیس بود و در زمینه هیچ سندی هم ندارند. 

 خان در تالش آن ګویا غالمی مستقیم شوروی را که غالم نبی خان قبول نموده و غالم صدیق خان چرخی و امان هللا
 بودند از روابط دوستانه داشتن با برتانیه بهتر بوده است!!!

، که غالم صدیق خان در اتحاد شوروی توقیف میشد و به برلین شرقی فرستاده میشد، ۱۹۴۶آیا امان هللا خان تا سال 
ت افغانستان را بدون برای بدست آوردن دوباره قدرت به هر دری که توانست نکوبید؟  آیا توقع داشت که قدر

 خونریزی بدست بیاورد؟ بدون امانیست ها، کسی دیګری هم هست که چنین منطق را قبول کنند؟
هیچ کسی ادعا نخواهد کرد که رژیم نادرخان و برادرانش دیموکراسی بود. رژیم نادرشاه مانند رژیم رضاخان و 

م کمتر از رژیم استبداد شرقی نبود. در فصول ګذشته به استبداد شرقی بود و لی رژیم امان هللا خان هایران رضاشاه 
قضاوت و اجرآت امان هللا خان اشاره نموده ام. یک وقتی در سفر قندهار آنقدر دزد و راهزن و متهمین به دزدی را 

و کشته بودند که خودرا قصاب خوانده بود. آیا شاه باید وظیفه قصابی داشته باشد؟ قاضی، محکمه، پولیس و زندان 
خان خاین را بیدریغ کشتم و چند نفرشان را محبوس کردم... امان هللا خان، و میګوید که چند رآت اداری نبود؟ جا

 ۲۲۵-۲۲۴حاکمیت قانون ص ص 
در محاکمه کسانیکه میخواستند، در راه قرغه، امان هللا خان را به قتل برسانند؛ شخص شاه مستنطق و قاضی است و 

و زندانی شدن بعضی را هم خود شاه دیموکرات صادر مینماید. بعد از سرکوبی شورش باالخره حکم اعدام بعضی 
و به قول بعضی، خصوصاً نویسنده های شوروی، صد نفر، بدون محاکمه، اعدام  ۵۳جنوبی به قول بعضی مورخین 

امان هللا خان  دالهادی خان داوی، وزیر تجارت، ازشدند و بیش از هزار خانوار به تبعید محکوم شدند. وقتی عب
خواسته بود که کاشکی اینها بعد از محاکمه سزا میدیدند اعلیحضرت در جواب ګفته بود که من نواسه عبدالرحمن 

وکالی اقوام از اعلیحضرت خواستند که قوم منګل را عفو نمایند و مورد نوازش  ۱۹۲۴استم. و وقتی در لویه جرګه 
 ود:قرار بدهند امان هللا خان در جواب ګفته ب

 ترحم بر پلنګ تیز دندان
 ستمګاری بود بر ګوسفندان

ناګفته نماند که درین لویه جرګه قوم منګل را به اندازه ای توهین نموده بود که به هیچ صورت به شأن یک پادشاه، 
 که خودرا پدر معنوی مردم خطاب میکرد، نمی زیبد.

 ش حد اقل یک محاکمه موجود است و آنرای بود، ګذاربالمقابل، در زمان نادرشاه، که آنهم یک رژیم استبداد شرق
سوأالت   اول شاید مردم فکر میکردند که محاکمه علنی و قانونی خواند. در و اولین بحق میتوان تا آن زمان یګانه 

االنقالب فیض محمد کاتب بوضوح دیده دند ولی بعد از انتشار کتاب تذکرشاید ساختګی بواز محکومین مطروحه 
کسانیکه در این محاکمه اشتراک ورزیده اند و در حضور آنها از محمدولی ه اکثر سواالت وارد میباشند. میشود ک

حیت استند. سواالت با کمال خان و محمودسامی سواالت میشود و جوابات ګرفته میشود اشخاص مشهور و باصال
باید ګذاشت که محمدولی خان یکی از م مطرح میشوند و جوابات با کمال خونسردی شنیده میشوند. نا ګفته ناحترا

هشت ماهه خود در سفر اروپا قریب خاینینی بود که با همه اعتمادیکه امان هللا خان به او نموده و در غیابت طوالنی 
محمدولی خان علی رغم این اعتماد با حبیب هللا کلکانی تماس داشت  وکیل السلطنة تعین نموده بود، مګراورا بحیث 
 فصول قبلی یاد آوری نموده ام. راین موضوع را هم د رین مرحله کمک نمود.و اورا تا آخ

قبل از آنکه سواالتی در زمینه از محمدولی خان مطرح ګردد، هیأت محکمه اورا دو فرمان، به مهر حبیب هللا 
یأت محکمه امنیت سر و مال محمدولی و عیال او را تضمین نموده بود. این دو فرمان به هکلکانی، نشان داد که 

 نشان داده شد و همه آنها تصدیق نمودند.
تن از اعضای  ۲۳نفر از کابینه،  ۲در محاکمه محمدولی خان دروازی و محمودسامی، که چندین روز طل کشید 

تن از کابل که شامل عبدالغفارخان، رییس بلدیه عبدالرحمن خان ) عبدالرحمن لودین جهانی( عبدالحبیب  ۱۱شورا، 
یرسیدقاسم خان سردبیر امان افغان، محمدعمرخان رییس سابق ارکان حربیه عمومی، حاجی میرزا بارکزایی، م
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شمه ای از » صفحه تحت نام  ۱۷۶جریان این محاکمه در  تن. ۳۸محمودخان، مال میر آقاخان و... از والیات 
 به چاپ رسید. « معایب خیانت

سوال میکند که بچه سقاو در یک دعوت عمومی در خانه در زمره سواالت دیګر، هیأت تحقیق از محمدولی خان 
من برای محمدولی خان و کیل اعلیحضرت امان هللا خان احوال روانه کردم که اګر شما ذمه » سید احمدخان ګفته که 

رم برآر من میشوید من آمده تایب میشوم، وکیل مذکور بمن جواب فرستاد که من بعهد و پیمان امان هللا خان اعتماد ندا
این مسله چه معنی دارد. بصورتیکه « اګر شما تایب شده بیایید میشود که شمارا بکشد و خون شما بګردن من میشود

بدستګیری یکنفر دزد امنیت عمومی حاصل میشد و شما متکفل اداره حکومت بودید و بچهء سقاو به اطمینان شما می 
 م خلق از خواستن و اطمینان دادن او تشبثات نکردید فقط.آمد چرا توبه اش را نه پذیرفتید و برفاه و آسایش عمو

 جواب محمدولی
این کلمه تا اندازه ای صحیح است. یکنفر از زبان بچهء سقاء آمده بیان کرد که بمن بچه سقاء ګفت که اګر وکیل 

نخواه مقرر انی ومالی نمیرسد و برای من تر جراعلیحضرت به قرآن عهد و پیمان نموده برای من بدهد که بمن ض
میکند و در کوهدامن دزدبیګی و یا یک کار تهانه داری میدهد آمده تایب میشوم. من قبول نکردم که اګر بدون شرایط 
خودرا تسلیم میکند تا آمدن اعلیحضرت زیرا که اعلیحضرت امان هللا خان در مرکز تشریف نداشتند بعد از حضور 

ت او ګرفته تسلیم او مینمایم. بدون اجازه اعلیحضرت من با او اعلیحضرت غازی فرمان بخشش او را با خواهشا
قرآن کرده نمیتوانم و این کلمه صرف غلط است که من به او ګفته باشم که به عهد و پیمان اعلیحضرت اعتماد نیست. 

این است ( چیزیکه من برای او ګفتم همین است که در باال تحریر شده . کیفیت قبول ناکردن من تایب شدن اورا ۲)
خط مبارک اعلیحضرت تکه در پمقان در باب دزدها مجلس شد و در مجلس تصویب شد و تصویب مجلس وزراء بدس
هم تسلیم کنند حکومت  دغازی مزین شد که توبه چند اشخاص از دزد های شریر قبول کرده نمیشود. اګر خودرا خو

تګیر کرده ته شوند سرآنها اورده شود یا زنده دساز مجازات آنها ګذشته نمیتواند. درهر جا دستګیر شوند یا کش
( و ۳)ام حاصل دارند. از جمله همان نفری مشهور یکی همین حبیب هللا و سید حسین بودبحکومت تسلیم نموده انع

  «باقی چند نفر از مشرقی بودند.
احمد علی خان، که در درأس قواء به مقابله حبیب هللا کلکانی سرداراقبال علی شاه به حواله یادداشت های رسمی 

دو دفعه رهبر دزدان به وکیل السلطنة پیشنهاد تسلیم شدن نمود و هر دو دفعه محمدولی » فرستاده شده بود مینویسد: 
وان کرد. وکیل در جوابش ګفته بود که به دزدی و راهزنی خود دوام بدهد زیرا به قول امان هللا خان هیچ اعتماد نمیت

السلطنة در عوض به حبیب هللا تفنګ و مهمات میفرستاد؛ و وقتی که بچه سقاء به کابل رسید همان تفنګ قیمتی را، 
 Iqbal Ali Shah, The Tragedy of« که از محمدولی خان دستیاب کرده بود، به هر کس نشان میداد

Amanullah PP215-216 
امی، اولی به هشت سال زندان و دومی به اعدام محکوم ګردید. ولی چندی در نتیجه محاکمه محمدولی و محمودس

نګذشته بود که محمدولی خان هم اعدام شد. البته هیچ کسی ادعا کرده نمیتواند که محاکمه این دو شخص وحکم اعدام  
رت ګرفته باشد ولی یکی و زندانی شدن دیګری ، در حالیکه محکوم به زندان هم بعداً اعدام شد، کامالً عادالنه صو

ولی حد اقل اساس محاکمات علنی و قانونی  همه  متون تاریخی بر خیانت نمودن دو نفر فوق الذکر اتفاق دارند.
 ګذاشته شد.

در خاتمه باید ګفت که نمیدانم چرا، من حیث امانیست، بر همه اشتباهات و خطاهای امان هللا خان، که باعث بربادی 
و در مقابل نادرخان را، که هیچګونه خیانت ملی را مرتکب نشده، به خیانت و جاسوسی  کشور ګردید، چشم بپوشیم

متهم بسازیم. در حالیکه استقالل و نجات را هر دو مدیون او هستیم. اګر مسله استبداد باشد و نادرخان را به حیث 
اشت و بعد ازآن هم دوام نمود. یک مستبد محکوم می کنیم. استبداد یک پدیده ایست که قبل از نادرخان هم وجود د

سرطان، در دوره های مختلف صورت ګرفته و هر یک آن از دیګری سخت تر بوده،  ۲۶استبدادیکه بعد از کودتای 
نمی فهمم از این مدیحه سرایی های امان هللا به هیچ صورت با استبداد نادرخان و خانواده او مقایسه کرده نمیتوانیم. 

 ل یحیی چه بدست میآوریم؟ خان و هجو سرایی های آ
باالخره دست آورد نظام ده ساله امان هللا خان و اصالحات او چه بود؟ نارضایتی عمومی مردم، اغتشاش و سقوط 

ګپ به کجا و دوام مینمود چند سال و تا چه وقت پادشاهی آنها  دزد بی بندوبار، که معلوم نیستکابل بدست چند 
تقریباً همه ممالک قدرت او آورد محمدنادرخان یک افغانستان با ثبات بود که در ماه های اول  میکشید. ولی دست

همجوار و متحابه آنرا به رسمیت شناخت. در ظرف چهار سال کار های را روی دست ګرفت که امان هللا خان در ده 
داخلی خود، بر خاک افغانستان  سال سلطنت خود قادر به آن نشده بود. اګر اتحاد شوروی، به همکاری مزدوران

تجاوز نمیکرد؛ مسلم است که به بدبختی های بیش از چهل سال ګذشته ګرفتار نمیشدیم و شاید وضعیت کشور صد 
 چند بهتر میشد. 

 معاهده صلح:
معاهده صلح راولپندی  ۱۹۱۹اګست سال  ۸در نتیجه جنګ استقالل بین حکومت هند برتانوي و افغانستان بتاریخ 

ء شد. اګر این معاهده را نادرشاه و یا ظاهرشاه امضاء مینمودند تا قیامت مورد لعنت امانیست ها قرار امضا
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میګرفتند. مرحوم عالم محمدغبار، که طرفدار سرسخت امان هللا خان بود، در حین نقل نمودن ماده پنجم معاهده 
 مذکور در چندین جای عالمه نداییه میماند:

افغانستان سرحد بین هندوستان و افغانستان را، که امیر مرحوم قبول نموده بودند، قبول  ماده پنجم ـــ  دولت» 
مینماید)!( و نیز متعهد میشوند که قسمت تحدید نشده خط سرحد طرف خیبر در جاییکه حمله آوری از جانب 

( و حدی را که کمیشن دولت زمان واقع شد، بواسطه کمیشنر دولت بهیه برتانیه بزودی تحدید شود)!افغانستان در این 
بهیه برتانیه تعیین نمایند قبول کنند)!( عساکر دولت بهیه برتانیه بر این سمت در مقامات حالیه خود خواهد ماند تا 

 وقتیکه تحدید حدود مذکور بعمل بیا ید.
 علی احمد ناظر داخلیه و رییس هیأت صالحیه دولت علیه افغانستان.

 «ری دولت هند و رییس هیأت مصالحت دولت برتانیهسر همیلتن ګرانت فارن سکرت
 ۷۷۵غبار، افغانستان در مسیر تاریخ ص 

مرحوم غبار در پایان موافقه مینویسد که علی احمدخان در امضاء این قرارداد لغزید و قرار داد بنفع دولت انګلیس 
 تمام شد....

ات صریح معاهده صلح را به ضرر ملت علی احمدخان با وجود چنین هدای» وم غبار عالوه میدارد که مرح
و خود بکابل برګشت. پیش  افغانستان امضاء کرد و اختیار تعیین حدود یک کشور غالب را بطرف مغلوب ګذاشت

لی آخرین جزایی را بخواست و مورد عتاب قرار داد وازآنکه علی احمدخان محاکمه رسمی و محکوم ګردد شاه او
مورد عفو شاه  ۱۹۲۱آنهم در عمارت شخصیش بود. بعداً علی احمدخان در سال که برای او تعیین نمود توقیف و 

 ۶۷۶همان کتاب «قرار ګرفت و متعاقباً با خواهر شاه ازدواج کرد....
ً لغزیده بود؛ این لغزش نه بلکه باید خیانت ملی محسوب میګردید. ولی می بینیم که مورد  اګر علی احمدخان واقعا

 ۱۹۲۱ماه نومبر سال  ۲۲ګرفته است. مرحوم غبار معاهده دوم افغان و انګلیس که بتاریخ عفو و نوازش شاه قرار 
 در کابل انعقاد یافته است نقل مینماید:

ماده دوم: دولتین علیتین عاقدین بالمقابل سرحد هندوستان و افغانستان را بطوریکه دولت علیه افغانستان بموجب ماده 
هجری در راولپندی انعقاد یافته  ۱۳۳۷ذیقعدةالحرام  ۱۱عیسوی مطابق  ۱۹۱۹اګست  ۸عهدنامه که بتاریخ پنجم 

است قبول کرده بود قبول مینمایند. و نیز حدی را که بطرف مغرب خیبر کمیسیون دولت بهیه برتانیه در ماه اګست و 
ملحق میباشد بخط  عیسوی و بموجب ماده مذکور مقرر کرده بود و در نقشه ایکه با این عهدنامه ۱۹۱۹سپتمبر سال 

زنجیره سیاه نشان داده شده است قبول مینمایند. مګر فقط باستثنا چنانچه که در ضمیمه ملحقه نمبر اول بیان شده است 
خط مذکور مجدداً تبدیل کرده شود و این خط جدید برای این قبول کرده شده است که مقامیکه معروف به تور خم 

ابین شلمان خوله بند و پلوسی میباشد داخل حدود افغانستان شامل کرده شود و خط میباشد و تمام ته رود کابل که فیم
مذکور در نقشه مذکوره بخط زنجیره سرخ نشان داده شده است. و دولت بهیه برتانیه اتفاق مینماید که با مامورین 

افغانی مقیم تورخم دولت بهیه  افغانی اجازه داده خواهد شد که بذریعه پایپ یعنی لوله که آنرا برای استعمال اتباع
برتانیه مهیا خواهد نمود بمقدار های معقول آب حاصل نمایند و دولت علیه افغانستان اتفاق مینماید که صاحب 
منصبهای برتانوی را و اقوامی را که بطرف سرحد برتانوی سکنی دارند اجازه داده خواهد شد که بدون سد یا 

را برای مقاصد کشتی رانی استعمال نمایند و تمام حقوق موجوده آب پاشی از ممناعت حصه مذکوره فوق رود کابل 
 «حصه مذکوره فوق رود مذکور به اتباع دولت بهیه برتانیه جاری خواهد ماند

 ۷۷۹همان کتاب ص 
این معاهده ګرچه استقالل افغانستان را تاء مین نمود ولی مشکالت » مرحوم غبار در پایان این معاهده مینویسد

ً ناراض بود مردم س رحدات آزاد را حل نکرد و خط دیورند کماکان باقیماند. پس چنانیکه دولت افغانستان باطنا
 ۷۸۳همان ص  ..«سرحدات آزاد نیز شاکی بودند.

. انصافاً باید مینوشت مرحوم غبار، منحیث طرفدار امان هللا خان، در تبصره خود، از احتیاط مطلق کار ګرفته است
ان هللا خان سرحد بین هند برتانوی و افغانستان را، طبق معاهدات پدر و پدر کالن خود صحه ګذاشته که حکومت ام

 و خط منحوس و تحمیلی دیورند را برسمیت شناخته است. 
سوال خلق میګردد که باالخره جنګ استقالل بخاطر چه بود؟ اګر این جنګ صرف برای استقالل افغانستان در امور 
خارجی بوده باشد؛ امان هللا خان قبل ازینکه با دربار هند برتانوی در تماس شود و استقالل خودرا اعالن نماید نماینده 

ین نموده بود و اورا وظیفه داده بود که با اتحاد شوروی روابط خود محمدولی خان را بحیث سفیر خود در بخارا تعی
امان هللا خان به دیپلوماتیک را قایم بسازد و به اروپا برود تا در کنفرانس صلح پاریس از افغانستان نمیاندګی کند. 

اعالم نمود که  حکومت های اتحاد شوروی، امریکا، فرانسه، جاپان، ایران، ترکیه و سایر کشورها مکاتیب فرستاد و
قبل ازین به خاطر بعضی علل نمیتوانست که با آنها تماس حاصل کند ولی حاال آماده است تا با همه کشورها روابط 
قایم نماید. حکومت اتحاد شوروی از محمدولی خان استقبال شایانی نمود و به او وعده داد که در مقابل امپریالیزم 

ً برتانیه با افغانستان  Adamec, Afghanistan Foreign Affairsشانه به شانه مبارزه نماید.  جهانی خاصتا
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اګر جنګ نمیشد شاید افغانستان به قبول نمودن شرایط سنګین متارکه و تجدید و تایید سرحداتی که در معاهده دیورند 
 تعین شده بود نمیګردید. 

خالفت کرده بود و اظهارداشته بود که اګر یک قطره خون قوماندان جبهه جنوبی نادرشاه، قسمیکه با شرایط متارکه م
در بدن داشته باشم این شرایط را قبول کرده نمیتوانم؛ در باره هیأت صلح هم اشتراک خودرا پیشنهاد نموده بود و 

سخت نقص حال درباب مجلس صلح عرض میدارم که اګر این قسم شد که ادم بی  فکر مقرر شد » ګفته بودکه
جنګ تعطیل و صورت مکالمه باز شود اینقدر عرض میدارم که فدوی دولت را مقرر فرمایید که در  میکند. اګر

فوفلزایی ص « مسایل صلح نقص کلی نرسد و ااِّل نه  بهر قسم که حضور مبارک الزم شمرند عین صواب است... 
۸۳ 

مذاکرات صلح بود قبول ننموده و دالیل البته امان هللا خان پیشنهاد اخیر نادرخان را که مبتنی بر فرستادن او به 
 خودرا نګاشته بود:

الی رای انور واال ګردید. هلل الحمد و المنة فقرات معروض شما سراپا دانسته و حعالیجاه عزیز! از مضمون » 
از خداوند خود برای شما  م خیال و همدرد خود مالحظه میکنم.خداوند خودرا شکر ګذارم که آن عالیجاه را ه

نیکنامی دنیا و آخرت را میخواهم. خودرا پریشان نسازید اګر جان در تن و رمق در بدن داشته باشم باین شرایط 
صلح را قبول نخواهم کرد) که قبول کرد( اګر از سمت مشرقی جزوی زمین بتصرف آنها رفته هفت چند آن از 

بیر شما بتصرف ما می میباشد و آمده صلحی که بشرف و عزت سمت جنوبی به غیرت و خود رنګی و حسن تد
نخواهد فرمودیم. خاطر خودرا جمع دارید و حال مراسلهء که بجواب افغانستان نباشد انشاءهللا تعالی ګاهی قبول 

 مراسله وایسرای نوشته میشود نقل آنرا برای شما ارسال فرمودیم که دانسته باشد. 
فرستاده شد ــ ایشک اقاسی ملکی ) علی احمدخان جهانی( و نفری را که ارسال  درباب نفری که منتخب شده و

که اختیار شرایط صلح را بخیال خود ها داشته باشند. برای شان حد و  همیداریم مطلق اختیار برای شان داده نشد
. اګر قبول کردند ان باشدزنید که شرف و عزت افغانستده که تا باین اندازهء اخیر حرف باندازه و دستورالعمل داده ش

ن مدعا حاصل شد و اګر از اندازهء ما تجاوز کرده وقبول نکردند تا حیات داریم بسر و جان میکوشیم و جامهء زنا
 عار را بګردن نمی ګیریم انشاءهللا. ا خوب معلوم شده و ګاهی این ننګ و. خیال من از برای شمنمی پوشیم 

شما ر شوم سرکار واال هم درین فقره ازاګر همراه نفری صلح خود من مقردر باب اینکه: معروض داشته اید که 
 بهتر هیچکدام را ندانسته و نمیدانند الکن به چند دلیل درین وقت شما را مقرر کرده نمیتوانیم:

ینکه اګر شما در سمت جنوبی مصروف کار می باشید. اګر درین وقت یکروز حاضر نباشید سررشته های اول ـــ ا
بی فکری صالح محمدخان سپه ساالر فوجی نظامی و لشکرملکی آنوال ال کالم  هت برهم میخورد چنانچه از همآن سم

 برباد و کم دل شده سمت مشرقی را خراب کردند. شمارا درین وقت چګونه مقرر آنوال کرده می توانیم.
یشود که آنها از ال عالجی صلح را دوم ـــ همینکه شما ازآن وال خواسته شوید انګریز واقف شده یقین او حاصل م

 قبول کرده اند.
 هرچه دل او بخواهد میکند.سوم ــــ پریشانی که انګریز دارد از طرف شما است که یک قلم خاطر جمع شده 

چهارم ـــ  تمامی نظامی و ملکی شما پراګنده شده ازین جوش و خروش باز مانده متفرق میشوند. باز جمع شدن امر 
 محال است.

یکی آزادی مردم وزیرستان و مسعود خواهد بود را که انشاءهللا بشرف افغانستان میخواهم  جم ـــ شرایط صلحپن
 تکیه ازمن است جهانی( )

 ششم ـــ اګر درین وقت موقتی متارکه جنګ نشود در وعدهء ما خالف واقع میشود.
د و آینده یکه بتصرف شان آمده محکم نګهدارنهفتم ـــ باید وضعی شود که نفر شما از جوش و خروش نمانند و جاهای

با خبر خود ها باشند تا معلوم شود که شرایط آنها بکجا قرار خواهد ګرفت. باقی خداوند  حمله را معطل بدارند. و
تعالی یاور و معین شما باشد. همیشه از قادر توانا فتح و فیروزی و نصرت را نصیب شما میخواهم. چراکه فکر و 

جر شما را ضایع آخرت اشما مطابق فکر وخیال حضور است. و هزار آفرین برشما، خداوند در دنیا و رای وخیال 
از از طرف وایسرای رسید آنرا باز کرده مالحظه کردیم ( یک مراسله رسمی ب۱۲م چهارشنبه )الیونکند. دیګر اینکه 

بودند که خط سابقه خبر تارو پود و خط که بالکل نقل همان مراسلهء سابقه که یک حرف تفاوت نداشت مګر نوشته 
 هذا اصل میباشد. الکن ازین خط هم پریشانی شان معلوم میشود.

فرمان هذا را تا هرجای که آنرا الزم میدانید برای نفری مشاور که مهر و دستخط کرده اند نشان بدهید. و جایی را 
 نسازید. خداند معین و نصیر است فقط. که الزم ندانید نشان ندهید. زیاده خود را به هیچ صورت پریشان

خط عالیجاه عزت همراه و عزیزی همراه ما شاه ولی خان هم از مالحظه ګذارش یافت بقرار الزمه برای شان تسلی 
 و خاطر جمعی و سررشته میدهید.

 دست از طلب ندارم تا کام من برآید
 ۸۵-۸۳مان کتاب ص ص ه یا جان رسد به جانان با جان ز تن برآید ) امیر امان هللا (
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قسمیکه معلوم میګردد؛ همانطور که سپه ساالر محمدنادرخان با شرایط متارکه موافق نبود اګر بعوض علی 
ب میشد شاید، حد ارات صلح انتخبرای مذاکهیچ کار مثبتی را انجام نداد ونه بعد ازان  در دوره امانی نه احمدخانیکه 

 اقل، خط منحوس دیورند دوباره قبول نمیشد و یا اګر میشد شاید بعض شرایطی را به نفع افغانستان تحمیل مینمود. 
دس زده میتوانم از تمام توقعات معقول و قراین ح» سردار اقبال علیشاه کتاب خودرا به این جمالت خاتمه میبخشد: 

شاه غازی شخصیتی است که باید قدرت او دوام کند زیرا او یګانه کسی است که پادشاه فعلی اعلیحضرت محمدنادر
که میتواند کلتورشرقی را با عنعنات چندین صد ساله یک قومی سازش دهد که در سینه های شان آرزوی ترقی در 

 تپش است.
قرار دارد که باید مانند یک بلې! ذهنیت پادشاه فعلی افغانستان چنین است و در مقابل او پادشاه سابق امان هللا خان 

 Iqbal Ali Shah P 254افغان حقیقی با شمشیر دردست از تخت خود دفاع میکرد تا درین راه جان میداد. 
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